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Oprettelsen af Blistrup Lokalråd skal ses i forlængelse af to afholdte borgermøder på Blistrup 
Skole i.f.m. begrebet ”attraktive lokalsamfund”, hvis hovedidé er, at lokal-
samfundene/landsbyerne især omkring de lokal skole skal være omdrejningspunkt for al 
borgerindflydelse, borgerinddragelse på de områder, som lokalt skal fremme en god udvikling 
for området til gavn for børn/unge, familier, ældre, erhvervsfirmaer, dagligvareforretninger 
samt et væld af foreninger, som tilgodeser områdets borgere behov for at være en aktiv del af 
Blistrup Sogn og derved en del af hele Gribskov Kommune. 
 
Vi har eksisteret i ca. 3 år og har afholdt 3 generalforsamlinger. Som princip er alle borgere i 
Blistrup sogn gratis medlem af Blistrup Lokalforening. Bestyrelse er efter vedtægterne på 7 
medlemmer samt 2 suppleanter. Der afholdes møder efter behov. 
 
Et projekt, som Blistrup Lokalråd har haft lavet og udført, var en spørgeskemaundersøgelse 
om emne, som optog skolebørnene. Ud fra dette har Blistrup Lokalråd som en af mange 
opgaver afholdt 3 børnediscoaftener i Blistrup Medborgerhus. Senere vil vi tage fat på nogle af 
de andre emner, vi har fået fra skolebørnene. 
 
Af voksenaktiviteter har vi især haft focus på hele flygtningeproblematikken i området både 
med boliganskaffelser, praktikpladser, danskundervisning, samarbejde med de offentlige 
myndigheder og sidst ikke mindst oprettelse af kommunens største depot for møbler, tøj, 
køkkenudstyr, cykler givet af danskerne samt kørsel af disse ting ud til de steder, hvor 
flygtningene er blevet bosat. Et stort arbejde, som p.t. tager en del ting, da vi også i den 
forbindelse er nødt til at skaffe foreningen penge gennem at være ”loppemarkedssælgere” i 
det grønne telt ved Genbrugsstationen i Højelt 3-4 weekender om året. 
 
Blistrup Lokalråd er i sin opstart, hvilket betyder, at vi er i gang med at søge og suge viden fra 
andre lokalråd, at videreudvikle samarbejdet ml. kommunens mange lokalråd samt holder 
forbindelse til kommunens Byrådsmedlemmer for derigennem at få skabt en 
sammenhængskraft til gavn for os i Blistrup. 
 
Vi har fået oprettet en hjemmeside, som efter sommerferien 2017 vil være fuldt 
funktionsarbejdende og regner med, at hjemmesiden kan agere som hovedformidlingscentral 
for alle foreninger, institutioner, butikskæder, erhvervsvirksomheder m.m.. 
 
 


